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Wstęp
Zapraszamy Państwa do lektury kolejnego numeru naszego cza-
sopisma „Inspirator”, tym razem w całości poświęconego na-
uczaniu języka obcego w przedszkolu.

Świat, w jakim żyje współczesny przedszkolak, pełen jest nie-
zwykłych okazji do nauki i zabawy, do rozwoju i współdziałania. 
Dzięki takim osiągnięciom cywilizacyjnym, jak możliwość swo-
bodnego podróżowania po krajach Unii Europejskiej, czy nowo-
czesne technologie, część świata, w którym żyjemy dostępna 
jest w pełni w wielu różnych językach. Stąd ważność i wartość 
edukacji językowej naszych dzieci, aby mogły, jeśli tylko zechcą, 
swobodnie komunikować się ze światem i bez kompleksów po-
dróżować po nim jako osoby dorosłe. 

Z radością należy zatem powitać powszechną obecność języka 
obcego w przedszkolu, co nastąpiło z chwilą, gdy przygotowanie 
do jego nauki znalazło się w podstawie programowej wycho-
wania przedszkolnego w Polsce. Państwo polskie, odpowiadając 
na nowe możliwości, jakie oferuje dzisiejszy, otwarty świat, dba 
o to, by każde polskie dziecko jak najwcześniej miało kontakt 
z innymi językami, z innymi kulturami. W większości przedszkoli 
jest to język angielski, którego rola jako języka międzynarodowej 
komunikacji jest dobrze znana.

Język obcy w każdym przedszkolu to wyzwanie dla nauczycieli 
wychowania przedszkolnego, których zachęcamy do poszerzania 
kwalifikacji o uprawnienia do nauczania języka obcego. Mają 
Państwo czas do 31 sierpnia 2020 roku na zdobycie niezbędnych 
kwalifikacji do nauczania języka obcego swoich podopiecznych 
w przedszkolu. 

O tym, ze uczenie przedszkolaków języków obcych jest cieka-
wym wyzwaniem mogą świadczyć głosy nauczycieli, które pre-
zentujemy w części „Z warsztatu nauczyciela” niniejszej edycji 
„Inspiratora”. Dziękujemy autorom, że zechcieli do nas napisać. 
Dzielenie się swoimi doświadczeniami zawodowymi jest niezwy-
kle cenne, a z lektury wypowiedzi nauczycieli wynika, że to oso-
by twórcze, odważne i troszczące się o dobrą jakość rozwoju ję-
zykowego każdego dziecka. Jestem przekonana, że lektura tych 
tekstów będzie wsparciem dla obecnych i przyszłych nauczycieli. 
Język obcy w przedszkolu to też wyzwanie dla dyrektorów, którzy 
mają obowiązek organizacji tych zajęć i dbania o to, aby kon-
takt ich dzieci z nowym językiem odbywał pod okiem dobrych 
nauczycieli i w optymalnych warunkach. Dla dyrektorów ważne 
jest wsparcie samorządowców i rodziców – w tych środowiskach 
na ogół obserwujemy pozytywne nastawienie do nauki języków 
obcych już w wieku przedszkolnym, co dobrze wróży dla sukcesu 
zawodowego nauczycieli, i edukacyjnego przedszkolaków. Po-
zostaje mieć nadzieję, że dla wszystkich dzieci w każdej gminie 
znajdą się miejsca w przedszkolu. O tym jak wygląda sytuacja 
w tej mierze można przeczytać w artykule pt. „Wczesny start 
w uczeniu się języków obcych”.

Dzieci uwielbiają się uczyć, również języków obcych. Oczywiście 
nie tak, jak to czynią niektórzy dorośli, studiując gramatykę i pa-
mięciowo opanowując słówka. Ich podstawowymi narzędziami 
poznawania świata, w tym nauki języka, są przeróżne aktywności 
komunikacyjne: piosenki, zabawy ruchowe, gry, a przede wszyst-
kim opowieści, historyjki, wierszyki i bajki, wokół których można 
budować angażujące zadania, gry i zabawy. O tym właśnie pi-
szą Joanna Bobin i Anna Kozielska, dlatego gorąco zachęcam 
nauczycieli do lektury ich tekstu pt. „Wykorzystanie literatury 
dziecięcej na zajęciach z języka angielskiego w przedszkolu” 
oraz do śmiałego wypróbowania prezentowanych w tym nume-
rze scenariuszy zajęć wykorzystujących bajki o trzech świnkach 
i o lwie i myszce.
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Stopniowe upowszechnianie się nauczania 
języka obcego, zwłaszcza języka angielskie-

go, w szkołach i przedszkolach publicznych 
i prywatnych na całym świecie można zaobser-
wować już od kilku dekad. Mimo to, wczesne 
nauczanie języka obcego jest zjawiskiem sto-
sunkowo nowym i jako takie stanowi wyzwanie 
i wymaga uwagi badaczy i, nade wszystko, gło-
sów nauczycieli – dzielenia się doświadcze-
niami przez nauczycieli-praktyków. 

Cały świat, w tym Europa, zainteresowany jest 
wczesnym startem w uczeniu się języka obce-
go, dlatego nauka języków obcych pozostaje 
priorytetem w unijnych programach dedyko-
wanych edukacji (np. Socrates - Comenius), 
dlatego również politycy różnych szczebli sa-
morządowych i rządowych zwracają uwagę na 
edukację językową dzieci. Nacisk na edukację 
obywateli Unii Europejskiej (UE) w posługiwa-
niu się wieloma językami jest oczywisty, jako 
że wiąże się z jednym z podstawowych celów 
istnienia naszej wspólnoty, jakim jest swobod-
ny przepływ obywateli między krajami UE (tzw. 
mobilność). Idea wczesnego nauczania dzieci 
języków obcych pojawiła się w UE już w 1998 
roku, kiedy to ogłoszono rekomendację zwaną 
„Wczesny start w uczeniu się języków obcych”, 
zachęcającą kraje Europy do wprowadzania na-
uki języka obcego dla dzieci przed ukończe-
niem 10 roku życia. 

Zainteresowanie nauczaniem języka obce-
go dzieci w wieku przedszkolnym zaczęło się 
w Polsce od rodziców – oni jako pierwsi na-
ciskali na wczesną naukę języka, zwłaszcza 
angielskiego, chcąc wyposażyć swoje dzieci 
w umiejętności dające im przewagę na dyna-
micznie zmieniającym się rynku pracy i w no-
wym świecie bez granic. Władanie językiem 
angielskim postrzegane jest jako narzędzie do 
osiągnięcia sukcesu społecznego i ekonomicz-
nego, bo język ten stał się językiem międzyna-
rodowej komunikacji w wielu dziedzinach ży-

cia. Pojawiło się też powszechne przekonanie, 
że im wcześniej dziecko zacznie się uczyć języ-
ka obcego, tym mu będzie łatwiej w przyszłości 
(Lungu 2016). 

Początkowo rodzice, zwłaszcza ci zamożniejsi 
w dużych miastach, zatrudniali tutorów domo-
wych bądź posyłali dzieci do prywatnych po-
południowych szkół językowych, a niektórzy 
zapisywali dzieci do prywatnych przedszkoli 
oferujących bogatą paletę zajęć ‘dodatkowych’, 
w tym zajęcia z języka obcego. Stopniowo 
trend rozszerzał się i obejmował przedszkola 
publiczne w dużych miastach, potem również 
w mniejszych ośrodkach miejskich i gminach, 
gdzie rodzice mobilizowali dyrektorów przed-
szkoli i samorządy lokalne aby organizowano 
opłacane przez rodziców zajęcia dodatkowe 
z języka obcego, zwłaszcza angielskiego.

Jednak trend ten miał również pewien nega-
tywny aspekt, mianowicie niektóre dzieci, np. 
te, których rodziców nie stać było na opłaca-
nie zajęć dodatkowych w przedszkolu lub też 
nie widzieli wartości we wczesnej nauce języ-
ka, były wykluczone z uczestnictwa w części 
przedszkolnego dnia pracy. Zdarzało się, że 
jedno czy kilkoro dzieci musiało czekać w od-
osobnieniu (np. w szatni), aż skończą się zajęcia 
z języka obcego. Pedagodzy i niektórzy rodzice 
sygnalizowali, że taka sytuacja ma negatywny 
wpływ wychowawczy na obydwie grupy dzie-
ci. Dlatego, między innymi, należy przyjąć jako 
korzystną decyzję polityków o wprowadzeniu 
języka obcego do podstawy programowej wy-
chowania przedszkolnego w formie komponen-
tu nazwanego „przygotowanie do nauki języ-
ka obcego” od 1 września 2015 roku, ponieważ 
tym samym nauka języka obcego stała się po-
wszechna w naszym kraju i obejmuje wszystkie 
dzieci, bez względu na status materialny i spo-
łeczny ich rodziców, przynajmniej wszystkie te, 
które korzystają z edukacji przedszkolnej.

Bogna Ferensztajn

Wczesny start w uczeniu się języków obcych



INSPIRATOR 2017/1 4

Problemem wciąż wymaga-
jącym uwagi jest sama do-
stępność miejsc w przed-
szkolach. Kiedy w 2011 roku 
wprowadzono w Polsce 
obowiązek rocznego przy-
gotowania przedszkolne-
go dla pięciolatków (nota 
bene obowiązek ten został 
zniesiony od 2016 roku), 
liczba dzieci w przedszko-
lach znacząco wzrosła.

Według danych GUS, 
w roku szkolnym 2013/2014 
aż 93,6% pięciolatków 
uczęszczało do placówek 
wychowania przedszkol-
nego. W tym samym roku 
70,7% czterolatków korzy-
stało z różnych form wy-
chowania przedszkolnego 
i jedynie 57,5% trzylatków. 
Łącznie w tym okresie 
z wychowania przedszkol-
nego korzystało 74,1% dzie-
ci w wieku 3-5 lat. 

Warto tutaj napomknąć, że 
kraje unijne, w tym Polska, 
zobowiązały się, że do roku 2020 aż 95% dzieci 
w wieku od 4 lat do wieku rozpoczęcia obo-
wiązku szkolnego będzie korzystać z edukacji 
przedszkolnej. Ciągle jesteśmy oddaleni od 
tego celu, jak widać w tabeli poniżej (Tabela 1). 

Pozytywny jest jednak wyraźny trend wzrosto-
wy odsetka dzieci w edukacji przedszkolnej.

Jeśli chodzi o miejsce Polski na tle innych kra-
jów Unii Europejskiej, to mamy więcej do nad-
robienia niż znakomita większość krajów, spo-

Tabela 1       
Procent dzieci w przedszkolach poszczególnych województw w latach 2014/2015 i 2015/2016

województwo

Dziecko w wieku

3 lata 4 lata 5 lat

2014/15 2015/16 2014/15 2015/16 2014/15 2015/16

w % ogółu dzieci w danym wieku
Polska 63,9 70,5 79,1 83,9 94,0 97,4

Dolnośląskie 67,5 74,0 78,9 82,7 92,5 96,8

Kujawsko - pomorskie 54,1 60,6 68,7 74,5 91,9 96,3

Lubelski 59,4 65,8 79,1 82,4 92,1 96,3

Lubuskie 62,1 70,2 78,0 82,4 92,0 96,4

Łódzkie 63,8 70,6 81,9 85,6 95,3 97,2

Małopolskie 62,7 68,9 78,7 85,4 94,1 96,9

Mazowieckie 71,3 77,4 83,5 89,6 97,8 101,1

Opolskie 76,6 81,4 89,6 91,8 92,6 95,9

Podkarpackie 55,0 62,1 72,7 79,7 91,3 95,3

Podlaskie 59,7 67,7 73,5 80,1 90,8 95,1

Pomorskie 58,6 65,2 71,4 77,2 93,5 97,4

Śląskie 68,8 75,8 86,1 88,9 95,2 98,4

Świętokrzyskie 55,8 63,2 79,0 81,2 92,5 96,3

Warmińsko - mazurskie 52,2 57,8 65,0 72,3 89,6 93,1

Wielkopolskie 68,1 75,2 85,2 88,8 96,1 98,2

Zachodniopomorskie 62,3 67,8 71,7 76,2 91,5 94,5

Źródło: GUS

Wykres 1 
Procent dzieci w edukacji przedszkolnej (od 4 roku życia do wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego) w roku 2012 w poszczególnych krajach 
Unii Europejskiej (źródło: Eurostat)
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śród których połowa już w roku 2012 mogła się 
poszczycić osiągnięciem wskaźnika 95% dzieci 
w przedszkolach, jak widać na Wykresie 1.

Niebagatelną rolę w upowszechnianiu wcze-
snej nauki języków odegrały fundusze unijne 
(Wykres 2 przedstawia przepływ pieniędzy mie-
dzy Polską a Unią Europejską), za które mię-
dzy innymi tworzono coraz liczniejsze miejsca 
w przedszkolach, a także wzbogacano ofertę 
zajęć dla dzieci.

Starania samorządów i programy unijne najbar-
dziej mogą wspomóc polską wieś, tam bowiem, 
mimo, że edukacja przedszkolna najbardziej 
potrzebna jest właśnie na polskiej wsi, dostęp-
ność miejsc w przedszkolach pozostaje najniż-
sza. W roku 2006 jedynie 21,4% dzieci wiejskich 
w wieku 3-5 lat chodziło do przedszkola, a w ko-
lejnych latach odsetek ten stabilnie wzrastał -  
w 2007 wyniósł 23,1%, w 2008 było to już 28,5% 
dzieci, w 2009 – 37,5%, a w 2010 – 43% dzieci 
wiejskich korzystało w Polsce z edukacji przed-
szkolnej. I tak w roku 2014 już 60% dzieci wiej-
skich w wieku 3-5 lat korzystało z różnych form 
wychowania przedszkolnego. W tym samym 
roku wskaźnik ten wyniósł 92,9% w miastach, 
zatem dzieci miejskie miały 32,9% przewagę 
w stosunku do swoich rówieśników na wsiach 
w dostępie do edukacji przedszkolnej. W roku 
2015 98,1% dzieci w wieku 3-5 lat chodziło do 
przedszkoli w miastach, a na wsi było to 65,1% 
dzieci, tym samym przewaga dzieci miejskich 

w dostępności do przedszkoli utrzymała się. 
Wyraźny wzrost liczby dzieci w przedszkolach 
wiejskich od 21,4% w roku 2006 do 65,1% w 2015 
roku pozwala mieć nadzieję, że trend ten utrzy-
ma się w kolejnych latach i w 2020 roku wszyst-
kie dzieci wiejskie otrzymają szansę korzysta-
nia z edukacji przedszkolnej.

Bibliografia:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_se-
ries/143PL.pdf.
http://ec.europa.eu/education/policy/school/early-childhood_en.
Lungu, I. (2016), The paradox of the professionalisation of preschool and pri-
mary school education from the perspective of languages, Bulletin of the Tran-
silvania University of Brasov, Vol 9(58) No. 1-2016.
Kołodziejska, E. (2004), Ewolucja w polityce językowej Unii Europejskiej, „Ję-
zyki Obce w Szkole” nr 6, s. 79-91.

Wykres 2 
Przepływ pieniędzy pomiędzy Polska a Unią Europejską (źródło: Ministerstwo Finansów)

B O G N A  F E R E N S Z T A J N

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Ma długoletnie doświadczenie jako 
nauczyciel języka angielskiego w liceum oraz wykładowca me-
todyki nauczania języka na uczelni – obecnie pracuje w Akade-
mii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Pełniła 
funkcje dyrektora Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych 
w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuskiego Kuratora Oświaty. 
Zainteresowania naukowe: przyswajanie języka obcego i języka 
pierwszego, alfabetyzacja dzieci, systemy oświatowe.
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Wykorzystanie literatury dziecięcej na zajęciach 
z języka angielskiego w przedszkolu

Wprowadzając obowiązkową, bezpłatną naukę 
języka obcego nowożytnego w przedszkolu, 

Polska stała się jednym z trzech krajów w Europie, 
obok Hiszpanii i części Belgii, w których systema-
tyczne zajęcia przysługują już dzieciom trzyletnim 
(od 2017/18r.). Najbardziej powszechnym językiem 
obcym jest język angielski. Dobrze przygotowany, 
zmotywowany nauczyciel bez trudu zgromadzi bazę 
materiałów do prowadzenia tych krótkich, lecz nie-
zwykle wymagających zajęć. W niniejszym artykule 
chcemy przedstawić jeden z pomysłów na urozma-
icenie sylabusa zajęć z języka angielskiego – wyko-
rzystanie autentycznej literatury dziecięcej.

Literatura dziecięca na zajęciach 
Czasami wydaje nam się, że sięganie po literaturę 
dziecięcą, czyli szczególnie bajki1 w języku angiel-
skim na zajęciach z przedszkolakami byłoby niepo-
rozumieniem, skoro rozumieją one jedynie proste 
zdania, i to najlepiej solidnie ugruntowane oraz po-
wtórzone kilka razy w znajomym kontekście. Tymcza-
sem trudno byłoby nie zgodzić się z Bland (2015b), 
która przypomina, że dzieci mają wcześniej nabytą 
umiejętność zrozumienia wzorca narracji, tzn., wie-
dzą, że w opowiadaniu jest początek, środek i ko-
niec; że wydarzenia łączą się ze sobą; że nie zmie-
niają się główne postacie; wreszcie, że zakończenie 
przyniesie szczęśliwe rozwiązanie problemu poja-
wiającego się w fabule. Z tej samej przyczyny nie 
ma absolutnie potrzeby sygnalizowania istnienia 
form czasu przeszłego w języku angielskim – dla 
dzieci będzie to oczywiste, że bajka jest opowiada-
na w czasie przeszłym. Czytanie lub opowiadanie 
bajki dzieciom może być niezwykłym, magicznym 
doświadczeniem, które nie jest utożsamiane z for-
malną nauką czegokolwiek. Kontekst czynności jest 
dzieciom znany, ponieważ wielu rodziców czyta lub 
opowiada bajki swoim dzieciom po polsku; zagadnie-
nia poruszane w bajkach są im bliskie i dostosowane 
do dziecięcych emocji i sposobu postrzegania świa-
ta. Ponieważ w przedszkolu cała nauka odbywa się 
przez zabawę, wykorzystanie bajek i towarzyszących 
im aktywności doskonale wpisuje się w tę regułę, 

1   Celowo używamy tu potocznego słowa „bajka” na określenie, 
w uproszczeniu, zarówno baśni jak bajek.

a nauczyciel staje się uczestnikiem zabawy poprzez 
odpowiednie użycie głosu, mimiki i ruchu. Stara 
prawda głosi, że zabawa jest jedyną rzeczą, którą 
dzieci traktują poważnie, a czytanie lub opowiadanie 
bajki w języku angielskim jest znakomitym punktem 
wyjścia do kolejnych zabaw, dzięki czemu angażuje-
my różne zmysły: dzieci jednocześnie słuchają, pa-
trzą (śledzą ilustracje) i biorą udział np. w zabawach 
ruchowych opartych na treści bajki. 

J a k  w y b r a ć?

Na zajęciach w przedszkolu dzieci będą początkowo 
siedziały wokół lub przed nauczycielem na dywanie, 
więc powinniśmy wybrać bajkę z dużymi, wyraźny-
mi ilustracjami, na których łatwo można rozpoznać 
postacie. W trakcie opowiadania pokazujemy dzie-
ciom ilustracje, które ułatwią im połączenie znanego 
(scenka z bajki) z nieznanym (tekst w obcym języ-
ku). Wybieramy bajkę, w której jest dużo dialogów 
a mało opisów, żeby nasze czytanie (opowiadanie) 
było bardziej dynamiczne, a przez to bardziej zaj-
mujące dla dzieci. Każdą bajkę możemy dostosować 
do swoich potrzeb – wybieramy taką, którą sami 
lubimy, a podczas przygotowania zajęć możemy ją 
skrócić i uprościć, a w przypadku bajek występują-
cych w kilku wersjach wybieramy zakończenie odpo-
wiednie dla naszej grupy (na przykład, bajka o trzech 
świnkach i złym wilku ma różne zakończenia: wilk, 
nie mogąc zdmuchnąć domku z cegieł, wchodzi 
przez komin i wpada do garnka z gotującą się wodą, 
który podstawiły małe świnki; następnie albo zostaje 
ugotowany i zjedzony przez świnki, albo umiera we 
wrzątku, albo ze strachu ucieka w nieznane i nigdy 
nie powraca). Staramy się wybrać popularną bajkę 
dobrze znaną dzieciom w ich ojczystym języku. Dzię-
ki możliwości identyfikacji ze znajomymi postaciami, 
dzieci na dłużej utrzymają zainteresowanie i kon-
centrację, a także zyskają poczucie bezpieczeństwa 
i większej pewności siebie mogąc przewidzieć, w ja-
kiej kolejności nastąpią wydarzenia.

C z y t a m y  c z y  o p o w i a d a m y?

Wydaje się, że połączenie czytania z opowiadaniem 
przyniesie najwięcej dobrego. Tego zdania jest m.in. 
Wright (1995), który analizuje korzyści płynące z wy-
korzystania obu sposobów. Takie połączenie ozna-
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cza, że musimy wybrany tekst niemal znać na pa-
mięć – również z tego powodu wybieramy bajkę, 
którą znamy i lubimy, oraz upraszczamy ją językowo. 
Znając tekst na pamięć możemy bardziej elastycznie 
reagować na rozwój wydarzeń w toku zajęć: jeśli wi-
dzimy, że utwór jest za trudny, na bieżąco upraszcza-
my język, nie martwiąc się, ze sami zgubimy wątek 
opowieści. Opowiadając, a więc będąc niezależnym 
od kart książeczki, możemy lepiej wykorzystać ce-
chy prozodyczne języka i techniki dramy, takie jak 
tempo, rytm, zatrzymanie akcji, skalowanie napię-
cia, zmiany głosu przy wchodzeniu w rolę, intonację, 
mimikę i gesty. Z drugiej strony, książka pomaga nam 
utrzymać zainteresowanie małych słuchaczy dzięki 
ilustracjom, które niewątpliwie również ułatwią im 
zrozumienie, w którym momencie akcji się znajdu-
jemy. Wykorzystujemy więc ilustracje, a to z kolei 
sprawia, że musimy umieć swobodnie kontynuować 
opowiadanie, gdy dzieci jeszcze patrzą na obrazek, 
a więc gdy książka jest odwrócona. Niewątpliwie ła-
twiej jest kontynuować z pamięci powtarzając wybra-
ne słowa lub wyrażenia, szczególnie w odniesieniu 
do ilustracji, zadając krótkie pytania sprawdzające 
zrozumienie, chwaląc dzieci za odpowiedzi, odpo-
wiadając na ich pytania, włączając je do chóralne-
go powtarzania, przewracając kartki książeczki czy 
reagując na różne zachowania typu odchodzenie 
z koła. Poza tym, od czasu do czasu zwyczajnie mu-
simy podnosić wzrok na całą grupę, wówczas także 
mamy pewność, że panujemy nad tekstem. Wszystko 
to sprawia, że wykorzystanie bajki w języku angiel-
skim może się nauczycielom wydać zbyt trudne, ale 
warto przygotować sobie choćby jedne takie zajęcia, 
aby się przekonać. 

P r z y g o t o w a n i e

Jeśli zdecydujemy się włączyć bajkę do naszych 
zajęć, wybierzmy znaną, lubianą i łatwo dającą się 
dostosować do naszych potrzeb. Możemy pominąć 
niektóre fragmenty, inne nieco zmienić; pozamieniać 
najtrudniejsze słówka na łatwiejsze (na przykład maw 
(paszcza) lub snout (ryjek) na head lub face); upro-
ścić gramatykę (na przykład czas Past Perfect zmie-
nić na Past Simple); zamienić ewentualne idiomy na 
pojedyncze, potoczne słowa; podzielić długie zdania 
na kilka krótszych itd. Dobrze byłoby wykorzystać 
np. karty obrazkowe lub rekwizyty do nauczenia (lub 
przypomnienia) kluczowych słów oraz rozbudzenia 
zainteresowania przygotowaną bajką. Zaplanujmy 
ćwiczenie (lub ćwiczenia) angażujące inne zmysły niż 
tylko słuch i wzrok, odpowiednie dla danej grupy wie-
kowej, które pobudzą ogólny rozwój językowy dzieci. 
Możemy skupić się na ćwiczeniu pamięci (utrwalaniu 
wybranych słówek), ale równie dobrze możemy za-
stosować aktywności odnoszące się do zrozumienia 
fabuły jako całości, takie jak: ćwiczenia porządkowa-
nia i kategoryzowania, np. układanie wydarzeń lub 
postaci w kolejności występowania; ćwiczenia rozwi-
jające percepcję ruchową, słuchową i wzrokową, np. 

poszukiwanie ukrytych przedmiotów występujących 
w bajce, według prostych poleceń nauczyciela. 

Rozwój językowy dziecka i korzyści z wykorzystania litera-
tury
Nikt chyba nie ma wątpliwości, że czytanie dziecku 
w języku ojczystym przynosi korzyści. Czytanie dzie-
ciom i z dziećmi w języku angielskim również nie bę-
dzie czasem straconym. W przypadku najmłodszych 
dzieci, oswajanie z językiem obcym podlega tym sa-
mym regułom i mechanizmom, co przyswajanie ję-
zyka ojczystego. Dziecko nie musi rozumieć wszyst-
kich słów użytych w wypowiedzi aby zrozumieć jej 
ogólny sens. Nie ma sensu ani potrzeby uczyć dzieci 
gramatyki w sposób eksplicytny, wyjaśniający. Bajki 
i wiersze (rymowanki) mają doskonałą właściwość, 
umożliwiającą uczenie się incydentalne, mimowolne, 
niezamierzone, jaką są powtórzenia. W przewidywal-
nych momentach dzieci słyszą te same sformułowa-
nia, zwykle rymowane, które z łatwością zapamiętują 
i powtarzają, nie dokonując przy tym przecież analizy 
gramatyczno-logicznej. Powtórzenia stanowią wiel-
ką zaletę. Jak przypomina Bland (2015a), powtórze-
nia (rytuały) stanowią podstawę dziecięcego świata: 
przyswajanie języka pierwszego opiera się na po-
wtórzeniach, zabawa to ciąg powtórzeń tych samych 
czynności, rytm dnia oparty jest na powtórzeniach 
dających poczucie bezpieczeństwa. Powtórzenia za-
warte w bajkach i rymowankach dziecięcych w ję-
zyku angielskim mogą stanowić wzorzec do użycia 
podobnych konstrukcji zdaniowych na późniejszych 
etapach edukacyjnych. Bland (2015a) powołuje się na 
Thornbury’ego (2009) pisząc o zjawisku „wolno uwal-
niającej się gramatyki” (‘slow-release grammar’), co 
oznacza, że pewne schematyczne konstrukcje leksy-
kalne i gramatyczne, nabyte implicytnie w młodym 
wieku, ułatwiają późniejszą naukę. Podczas przy-
swajania języka ojczystego dziecko z czasem osią-
ga poprawność gramatyczną dzięki wielokrotnym 
powtórzeniom poprawnych form przez otoczenie. 
W nauce języka obcego na najwcześniejszych eta-
pach ekspozycja na tenże język, tj. kontakt z nim 
jest znikomy, dlatego możemy przyjąć, że bajkowe 
i rymowane powtórzenia zawierające pewne wzorce 
użycia gramatyki przyniosą pożądany efekt w postaci 
późniejszego odkrycia podobieństw i wykorzystania 
ich jako szablonu. Wiele bajek zawiera wpadające 
w ucho modele konstrukcji gramatycznych, np.: She 
tried on the slipper, but it was too big. She tried on 
the slipper, but it was too small; Mirror, mirror on the 
wall, who is the prettiest of them all?; What big eyes 
(ears, teeth) you have! They help me to see (hear, eat) 
you better!; Who’s been sleeping in my bed? Who’s 
been eating my porridge? Who’s been sitting in my 
chair? i tak dalej. Przez pierwszy, czyli przedszkolny 
okres swojego kontaktu z językiem obcym, dziecięce 
mózgi gromadzą ‘bazę danych’ – zbiór wypowiedzi 
słyszanych wiele razy, z których absolutnie nie potra-
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fią na razie korzystać, a które w późniejszym okresie 
uaktywnią się jako wzory użycia poszczególnych ka-
tegorii leksykalnych i gramatycznych.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z 17.06.2016r., Dz. U. poz. 895, zmienia rozporządze-
nie w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w po-
szczególnych typach szkół. Zgodnie z tym rozporzą-
dzeniem, jednym z celów wychowania przedszkolne-
go jest „przygotowanie dzieci do posługiwania się 
językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie 
ich ś w i a d o m o ś c i  językowej i w r a ż l i w o ś c i 
kulturowej oraz budowanie pozytywnej m o t y w a -
c j i  do nauki języków obcych na dalszych etapach 
edukacyjnych” (podkreślenia własne). 

C e l e  i  i c h  r e a l i z a c j a  z a  p o m o c ą  l i t e -
r a t u r y  d z i e c i ę c e j

Świadomość językowa  to świadomość istnienia re-
guł w języku i świadome wykonywanie operacji na 
języku, takich jak podczas udziału w zabawach „wy-
korzystujących porównywanie słów, podobieństwa 
między słowami, tworzenie rymów, czy w zabawach 
transformacyjnych, np. z przestawianiem sylab czy 
głosek” (Pamuła-Behrens 2015). Kształcenie świado-
mości językowej przy pomocy literatury dziecięcej 
jest możliwe chociażby dzięki opisanemu powyżej 
występowaniu powtórzeń, w których często stoso-
wane są także środki stylistyczne oparte na powtó-
rzeniach lub twórczym wykorzystaniu dźwięków, np. 
aliteracja, onomatopeja, rym. Fakt istnienia rymów 
w wierszykach lub powtórzeniach z bajek można wy-
korzystać do dalszych ćwiczeń, z wykorzystaniem 
muzyki lub rytmu. Schematyczne powtórzenia uczą 
dzieci słów w kontekście; z czasem możemy zamie-
niać słowa na inne w tym samym kontekście, np. Mir-
ror, mirror on the wall, who’s the tallest of them all? 
Who’s the fastest of them all? Who’s the quietest of 
them all?

Wrażliwość kulturowa to świadomość podobieństw 
i różnic między – początkowo – parą systemów 
tradycji i wartości, reprezentowanych przez użyt-
kowników rodzimego języka dziecka z jednej stro-
ny, a użytkownikami języka docelowego z drugiej. 
W przedszkolakach rozwijamy akceptację różnic in-
terkulturowych, zrozumienie odmienności pewnych 
zachowań, a także postawę otwartości na inność 
w świecie złożonym ze społeczeństw wielokulturo-
wych oraz w dobie zwiększonej mobilności. Dzieci 
są ciekawe świata i otwarte, inność nie stanowi dla 
nich problemu. Wiele bajek uczy tolerancji i rozwi-
ja empatię, począwszy od „Brzydkiego Kaczątka” aż 
po przygody Słonia Elmera czy psa Clifforda; treści 
interkulturowe znajdziemy w wierszykach i bajkach 
o tematyce świątecznej (głównie tradycje Świąt Bo-

żego Narodzenia). 

Budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków 
obcych na dalszych etapach edukacyjnych to ogrom-
na odpowiedzialność spoczywająca na barkach na-
uczycieli przedszkolnych. Należy pamiętać, że małe 
dziecko kieruje się przede wszystkim motywacją we-
wnętrzną, a więc uczy się na zajęciach (czyli bierze 
udział w zajęciach, powtarza piosenki, słowa, reaguje 
itp.) dlatego, że po prostu je lubi, traktuje jako dobrą 
zabawę, lubi panią. Zajęcia z bajką, odpowiednio do-
braną i opracowaną, to niewątpliwie dobra zabawa. 
Możliwość przewidzenia kolejnych wydarzeń, treści 
odpowiadające doświadczeniu dziecka, wciągająca 
fabuła – wszystkie te cechy bajek sprawiają, że dzie-
ci chętnie angażują się w zajęcia, a dzięki trafnym 
odpowiedziom i spostrzeżeniom mają poczucie suk-
cesu, co przekłada się na rosnącą motywację i pozy-
tywny stosunek do języka angielskiego.

Dopasowanie metod do celów 
W podstawie programowej wychowania przedszkol-
nego, w interesującym nas punkcie, czytamy: „Przy-
gotowanie dzieci do posługiwania się językiem ob-
cym nowożytnym. Dziecko kończące wychowanie 
przedszkolne: 1) uczestniczy w zabawach, np. mu-
zycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, 
teatralnych; 2) rozumie bardzo proste polecenia i re-
aguje na nie; 3) powtarza rymowanki, proste wierszy-
ki i śpiewa piosenki w grupie; 4) rozumie ogólny sens 
krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy 
są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, 
mimiką, gestami.” 

Co ważne, wszystkie cele powinny być realizowane 
we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej 
przedszkola: „Przygotowanie dzieci do posługiwania 
się językiem obcym nowożytnym powinno być włą-
czone w różne działania realizowane w ramach pro-
gramu wychowania przedszkolnego i powinno odby-
wać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy 
stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłucha-
nie się z językiem obcym w różnych sytuacjach ży-
cia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. 
poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych po-
leceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych 
zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci 
w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, pro-
stych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizual-
nych w języku obcym.”

Wykorzystanie prostych tekstów literatury dziecięcej 
daje nam ogromne możliwości w zakresie przygoto-
wania dzieci do posługiwania się językiem angiel-
skim oraz uwrażliwienia na inność, osłuchania z ję-
zykiem i wzbudzenia pozytywnej postawy względem 
dalszej nauki angielskiego. Dla kreatywnych nauczy-
cielek bajki są też wspaniałym źródłem pomysłów na 
zabawy odwołujące się do tzw. inteligencji wielora-
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kich, a więc wszechstronnie rozwijające i angażujące 
wszystkie dzieci, niezależnie od preferowanej (naj-
wcześniej rozwiniętej) modalności. Ciekawe aktyw-
ności, które można zaadaptować do zajęć według 
własnego pomysłu, to na przykład: wyklejanie dom-
ków trzech małych świnek ze słomy, patyków i kar-
tonowych ‘cegiełek’, poszukiwanie w sali produktów 
z koszyczka Czerwonego Kapturka, odgrywanie te-
atrzyku postaciami na patyczkach, wyklejanie mozai-
ki z fasoli („Jaś i magiczna fasola”), segregowanie 
(rozdzielanie do trzech pojemników) np. fasoli, gro-
chu i kamyków („Kopciuszek”), zaplatanie najdłuższe-
go warkocza np. ze sznurków („Roszpunka”) i układa-
nie w kolejności od najdłuższego do najkrótszego, 
układanie ilustracji z wydarzeniami w kolejności, 
grupowanie kart obrazkowych z rzeczami należącymi 
do małego, średniego i dużego misia („Złotowłosa 
i trzy misie”), składanie łódki z papieru („O rybaku 
i jego żonie”), slalom z koszyczkiem między drzewa-
mi („Czerwony Kapturek”) itd.

Cechy rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym
Kontakt z językiem obcym rozpoczyna się już w naj-
młodszych grupach przedszkolnych, czyli w grupach 
trzylatków (czasem przyjmowane są nawet 2,5-latki). 
Kolejne trzy lub cztery lata spędzone w przedszkolu 
to ogromny postęp i zmiany w rozwoju kognitywnym, 
fizycznym, społecznym, moralnym i emocjonalnym 
małego dziecka. W obszarze rozwoju fizycznego 
i form aktywności następuje zmiana od nauki poru-
szania się w przestrzeni aż do swobodnego ruchu 
i umiejętności precyzyjnego użycia przedmiotów; 
działania spontaniczne powoli zastępowane są dzia-
łaniami reaktywnymi, a formy zabawy ewoluują od 
zabawy „na serio” (zabawy manipulacyjne, konstruk-
cyjne), przez zabawę „na niby” (zabawy symboliczne, 
„udawanie”, odtwarzanie świata wyobraźni) do gry 
z regułami. Zmiany w funkcjonowaniu poznawczym 
obejmują m.in. rozwój relacji międzyludzkich i wy-
chodzenie poza środowisko domowe, uspołecznie-
nie, naukę współpracy i przestrzeganie pierwszych 
reguł moralnych, a wyznacznikiem rozwoju kogni-
tywnego i komunikacyjnego jest np. zmiana sposobu 
poznawania świata, od poznania sensomotorycznego 
do etapu myślenia przedoperacyjnego oraz przejście 
od wypowiedzi prostych do bardziej złożonych pod 
względem leksykalnym i gramatycznym (Matejczuk 
2014).

Istnieją jednakże wspólne cechy charakterystyczne 
występujące u normalnie rozwijających się dzieci 
w wieku przedszkolnym, które determinują dobór 
metod nauczania. Komorowska (2009: 40-43) wymie-
nia następujące cechy dzieci w tym przedziale wie-
kowym, wraz z implikacjami metodycznymi:

• myślenie konkretne i pamięć mechaniczna (na-
uczanie wiąże się z sytuacjami i przedmiotami 
konkretnymi, bliskimi doświadczeniu dziecka, 

„tu i teraz”);
• krótki okres koncentracji, szybkie zapamiętywa-

nie i szybkie zapominanie (konieczne są wielo-
krotne powtórzenia w atrakcyjnej formie, częste 
zmiany aktywności, częste powtórki, utrzymywa-
nie zainteresowania przez różnorodność aktyw-
ności);

• potrzeba ruchu i zabawy (nauczamy przez zaba-
wę, integrację różnych form ekspresji, łączenie 
aktywności językowej z ruchową);

• podejmowanie działań dopiero wtedy, gdy 
dziecko czuje się gotowe (nie zmuszamy do mó-
wienia, stosujemy powtórzenia grupowe, chóral-
ne, wprowadzamy zwroty rutynowe, dając dziec-
ku poczucie bezpieczeństwa przy pierwszych 
wypowiedziach w języku obcym);

• silne i spontaniczne reakcje emocjonalne (na-
uczanie powinno odbywać się w życzliwej, przy-
chylnej atmosferze).

Tak, jak w przypadku innych zajęć, nauczyciel może 
trafnie dostosować metody nauczania, sposoby pra-
cy i poziom językowy wykorzystanego materiału, tak, 
aby bajki czy wiersze w języku angielskim zagościły 
w każdej grupie. Przykładowe scenariusze prezento-
wane w kolejnej części tego numeru opatrzone są 
krótkim uzasadnieniem doboru metod i środków dy-
daktycznych do wieku dzieci. W scenariuszach wy-
korzystano znane i lubiane bajki o trzech świnkach 
i o lwie i myszy.

Bibliografia:
Bland, J. (2015a), Grammar Templates for the Future with Poetry for Children, 
w: Teaching English to Young Learners. Critical Issues in Language Teaching 
with 3-12 Year Olds, red. J. Bland, Bloomsbury Academic.
Bland, J. (2015b), Oral Storytelling in the Primary English Classroom, w: Te-
aching English to Young Learners. Critical Issues in Language Teaching with 
3-12 Year Olds, red. J. Bland, Bloomsbury Academic.
Komorowska, H. (2009), Metodyka nauczania języków obcych. Fraszka Edu-
kacyjna, Warszawa.
Matejczuk, J. (2014), Rozwój dziecka. Wiek przedszkolny. Seria Niezbędnik 
Dobrego Nauczyciela: Tom 2, red. A. I. Brzezińska, Instytut Badań Edukacyj-
nych, Warszawa.
Pamuła-Behrens, M. (2015), Wszystko zaczyna się w przedszkolu – nauka języ-
ka obcego dla dzieci, Języki Obce w Szkole” nr 1.
Wright, A. (1995), Storytelling with children, Oxford University Press.
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Joanna Bobin, Anna Kozielska

Scenariusz zajęć z bajką „Three little pigs”

Praktyka

W tym scenariuszu zajęć przewidziano opowiada-
nie (lub czytanie) bajki wspomagane insceniza-

cją zamiast pokazywania ilustracji. 

Cele zajęć:

• poznanie słownictwa związanego z tematem;

• uczestnictwo w zabawach muzycznych, rucho-

wych i plastycznych;

• rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek 

opowiadanych lub czytanych gdy są wspierane 

obrazkiem, rekwizytem, ruchem lub gestem;

• kształtowanie pozytywnej postawy do nauki ję-

zyka obcego nowożytnego;

Metody/techniki nauczania:

• metoda komunikatywna;

• metoda naturalna;

• metoda TPR;

• storytelling;

Środki dydaktyczne:
płyta CD z piosenkami wykorzystywanymi podczas 
zajęć; sylwety bohaterów bajki i przedmiotów wystę-
pujących w bajce; story sequencing cards; bricks and 
colours memo game; counting puzzles; kartonowe 
cegiełki, patyki, siano, klej, kontur domu do wypeł-
nienia;

Przebieg zajęć
P o w i t a n i e :

Piosenka na powitanie „Knock, knock hello” (Super 
Simple Songs). Dzieci śpiewają piosenkę i za pomo-
cą gestów ilustrują jej treść. Zajęcia zawsze rozpo-
czynają się od tej piosenki, co wprowadza u dzie-
ci pewien porządek i oczekiwania; przenosi dzieci 
w świat zajęć językowych.

Hello! (Hello!) [Wave with your right hand.]
Hello! (Hello!) [Wave with your left hand.]

Come in. [Motion to come inside.]
Let's sing. [Pretend you are singing into a microphone.]

Let's play. [Run in place.]
Hello! (Hello!) [Wave with your right hand.]
Hello! (Hello!) [Wave with your left hand.]

Knock, knock, knock. [Pretend to knock on a door.]
Come on in! [Motion for someone to come inside.]

Let's sing. [Pretend you are singing into a microphone.]
And play. [Run in place.]

And learn together. [Tap your finger on your temple.]
Knock, knock! [Thrust your fist in the air.]

C z ę ś ć  w s t ę p n a  z a j ę ć : 

Wprowadzenie nowego słownictwa związanego 
z bajką: nauczyciel prezentuje dzieciom flashcards, 
realia lub prezentuje gesty i wypowiada nowe sło-
wa; dzieci powtarzają za nauczycielem. Liczba pre-
zentowanych słów zależy od wieku dzieci; młodszym 
prezentujemy tylko kilka najczęściej powtarzanych, 
kluczowych słów, np. little pig, big bad wolf, house 
– roof – chimney, huff and puff. Ponieważ jest to 
jedna z najbardziej znanych i lubianych bajek, zrozu-
mienie całości nie sprawi dzieciom kłopotu.

C z ę ś ć  g ł ó w n a  z a j ę ć :

„Story time”: nauczyciel opowiada treść bajki o trzech 
świnkach ilustrując przebieg wydarzeń  za pomocą 
sylwet, dzieci słuchają nauczyciela i oglądają insce-
nizację.

Poniżej proponowany tekst bajki po uproszczeniu:

Once upon a time there were three little pigs. One day, the 
time came for them to leave home and go their own ways. 
Before they left, their mother waved good-bye and said: 
“Be good, my children, and don’t be lazy.”

The first little pig built his house out of straw because 
it was the easiest thing to do. The second little pig built 
his house out of sticks. This was a little bit stronger than 
a straw house. The third little pig built his house out of 
bricks.
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There was a big bad wolf who loved to eat fat little piggies. 
One night the big bad wolf came along and saw the first 
little pig in his house of straw. He said: "Little pig, little 
pig, let me in!” But the little pig said: "No, no, not by the 
hair of my chinny chin chin!" “Then I'll huff and I'll puff 
and I'll blow your house in!" And the wolf blew the house 
down.

The wolf then came to the house of sticks. He said: "Little 
pig, little pig, let me in!” But the little pig said: "No, no, 
not by the hair of my chinny chin chin!" “Then I'll huff and 
I'll puff and I'll blow your house in!" And the wolf blew the 
house down.

The wolf then came to the house of bricks. He said: "Little 
pig, little pig, let me in!” But the little pig said: "No, no, 
not by the hair of my chinny chin chin!" “Then I'll huff and 
I'll puff and I'll blow your house in!" Well, the wolf huffed 
and puffed but he could not blow down that brick house!

But the wolf climbed up on the roof to look for a way into 
the brick house.

The little pig saw the wolf and lit a fire in the fireplace and 
placed on it a big pot of water.

When the wolf went into the chimney, he crawled down 
and KERSPLASH!! right into that pot of water and that 
was the end – the big bad wolf jumped out and ran away 
forever.

And the three little pigs lived happily ever after.

„Story sequencing cards”: po wysłuchaniu bajki na-
uczyciel rozdaje dzieciom historyjkę obrazkową do 
ułożenia dzięki czemu dzieci mogą samodzielnie od-
tworzyć i utrwalić w pamięci kolejność wydarzeń.. 
(Historyjka może być w postaci kolorowanki, którą 
dzieci później mogą pokolorować). 

Nauczyciel może zadać pytania do treści bajki po 
polsku, np. Dlaczego wilkowi udało się zniszczyć 
domki ze słomy i z patyków? Dlaczego nie udało się 

zniszczyć domku z cegły? Jaki domek chcielibyście 
zbudować dla siebie? Dlaczego?

Ko ń c o w a  c z ę ś ć  z a j ę ć :

Nauczyciel ponownie opowiada (czyta) treść bajki, 
tym razem dzieci uczestniczą w inscenizacji i ope-
rują sylwetami. Możemy tę aktywność powtórzyć 2-3 
razy, aby więcej dzieci uczestniczyło w inscenizacji; 
pozostałe możemy zachęcić do chóralnych powtó-
rzeń: „Little pig, little pig, let me in…” itd.

Gra „YES/NO” (dla starszych przedszkolaków): do 
gry wykorzystujemy flashcards; wybieramy ochotni-
ka któremu dajemy pomieszane flashcards; ochotnik 
pokazuje dzieciom obrazki, ale sam ich nie widzi, 
jego zadaniem jest odgadnąć treść obrazka za po-
mocą pytań (Is it a wolf?/ Is it a pig?); reszta dzieci 
odpowiada na pytania (YES/NO).

„Pig’s house” (dla każdej grupy wiekowej): aktywność 
plastyczna. Dzieci wykonują jeden z trzech domków, 
które wystąpiły w bajce (słomiany, drewniany i ce-
glany). Po otrzymaniu konturu domku wyklejają go 
wybranymi przez siebie materiałami.
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Joanna Bobin, Anna Kozielska

Scenariusz zajęć z bajką “The lion and the mouse”

Praktyka

Cele zajęć:

• poznanie słownictwa związanego z tematem za-

jęć;

• uczestnictwo w zabawach muzycznych, rucho-

wych i plastycznych;

• śpiewanie piosenek w grupie;

• rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek 

opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane 

np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, 

gestem;

Metody/techniki nauczania:

• metoda komunikatywna;

• metoda TPR;

• storytelling;

Środki dydaktyczne:
płyta CD z piosenkami wykorzystywanymi na zaję-
ciach; historyjka obrazkowa do bajki; karty pracy dla 
dzieci; flashcards; klamerki; papierowe talerze; farby; 
pędzle; nożyczki.

Piosenka na powitanie „Knock, knock hello” (Super 
Simple Songs).

Przebieg zajęć
C z ę ś ć  w s t ę p n a  z a j ę ć :

Utrwalenie słownictwa z poprzednich zajęć. Nauczy-
ciel prezentuje dzieciom obrazki w formie flashcards 
przedstawiające zwierzęta (egzotyczne, morskie, na 
farmie, domowe). Zadaniem dzieci jest wypowiada-
nie nazw pokazywanych przez nauczyciela obrazków. 
Nauczyciel zwraca uwagę na poprawną wymowę 
dzieci.

Prezentacja słownictwa występującego w bajce. 
Dzieci powtarzają za nauczycielem nowe wyrazy. 

Omówienie pojęcia „best friend”: pytamy dzieci, jaki 
jest „najlepszy przyjaciel”. 

C z ę ś ć  g ł ó w n a  z a j ę ć :

Story time: nauczyciel opowiada (czyta) dzieciom 
bajkę i prezentuje ilustracje przedstawiające treść 
bajki. W celu lepszego zrozumienia bajki nauczyciel 
może wypowiadać wybrane zdania w języku angiel-
skim, polskim i jeszcze raz angielskim. 

The lion and the mouse

A lion was asleep in the sun one day. A little mouse came 
out to play. The little mouse ran up the lion’s neck and 
slid down his back. The lion caught him with a great big 
smack! ‘I’m going to eat you!’ the lion roared, his mouth 
open wide. ‘No, no, please don’t!’ the little mouse cried. 
‘Be kind to me and one day I’ll help you.’ ‘I’m a lion! 
You’re a mouse! What can you do?’ The lion laughed, and 
the mouse ran away. But the mouse was out walking the 
very next day. He heard a big roar, and squeaked when 
he saw the king of the jungle tied to a tree. But the mouse 
had a plan to set him free. The mouse worked quickly and 
chewed through the rope. The lion said, ‘Oh little mouse, I 
had no hope. You were right, little mouse – thank you, I’m 
free. You’re the best friend there ever could be!’

Źródło: www.learnenglishkids.britishcouncil.org

Story sequencing cards: po wysłuchaniu bajki nauczy-
ciel rozdaje dzieciom karty pracy, na których znajdu-
je się historyjka obrazkowa, którą należy ułożyć w 
odpowiedniej kolejności wpisując w okienka liczby 
od 1-6. Po wykonaniu zadania nauczyciel sprawdza 
poprawność, a dzieci mogą pokolorować obrazki.

Action song „On safari”: nauczyciel osłuchuje dzieci 
z piosenką, pyta dzieci jakie zwierzęta wystąpiły w 
piosence; następnie razem z dziećmi ilustruje pio-
senkę ruchem. 

We are going on safari  /1

he, she, and me /2 

We are going on safari /1 
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What can you see? /3

An elephant /4; a lion /5; a monkey /6

a giraffe /7; a crocodile? /8

Objaśnienia ruchów:

• poruszają się po obwodzie koła w wybranym 
kierunku;

• pokazują na kolegę, koleżankę i na siebie;

• robi z dłoni „lornetkę” i przykłada do oczu;

• jedną dłoń przykładają do nosa, a drugą prze-
kładają przez powstały otwór i wymachują jak 
trąbą;

• szeroko rozkładają i zginają palce dłoni - „pazu-
ry” i robią groźną minę;

• uginają nogi w kolanach, ręce zwieszają wzdłuż 
ciała i przeskakują z nogi na nogę;

• wyciągają ręce do góry tworząc długą szyję, 
dłonie kierują przed siebie (kciuki skierowane 
ku górze);

• wyciągają ręce do przodu i uderzają nimi o sie-
bie - „paszcza krokodyla”;

„Counting animals”- dzieci losują karty z obrazkami 
przedstawiającymi zwierzęta, głośno przeliczają ele-
menty na obrazku, mówią głośno sumę i nazwę zwie-
rzęcia pokazanego na obrazku (np. three lions, five 
elephants). Klamerką zaznaczają poprawną cyfrę.

Ko ń c o w a  c z ę ś ć  z a j ę ć :

„Lion”- praca plastyczna. Nauczyciel rozdaje każde-
mu dziecku okrągły papierowy talerz, pędzel i „oczy” 
do przyklejenia. Na stolikach są rozłożone farby i 
woda. Zadaniem dzieci jest pomalowanie talerza, 
przyklejenie oczu i domalowanie nosa i buzi. Na ko-
niec dzieci nacinają nożyczkami brzegi talerza, które 
imitują grzywę lwa. Dzieci zabierają swoje prace do 
domu.

Joanna Bobin
Anglistka, dr językoznawstwa, adiunkt w Katedrze Współcze-
snego Języka Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie 
Wielkopolskim, zainteresowania naukowe obejmują pragma-
tyczną analizę dialogów dramatycznych i filmowych oraz na-
uczanie języka angielskiego, szczególnie małych dzieci.

Anna Koz ie lska 
mgr pedagogiki, absolwentka studiów podyplomowych AJP w 
zakresie nauczania języka angielskiego w przedszkolu, na-
uczycielka wychowania przedszkolnego i języka angielskiego 
w Przedszkolu Miejskim nr 18 w Gorzowie Wielkopolskim

INSPIRATOR 2017/1 13

Żr
ód

ło
: K

ar
in

a 
U

ze
lti

ng
er

, T
he

 li
on

 a
nd

 th
e 

m
ou

se
, „

Th
e 

te
ac

he
r`s

 m
ag

az
in

e”
 2

01
7,

 n
r 8

8,
 s

.2
2-

23
.



Z warsztatu nauczyciela

Barbara Wądołowska

Nowe wyzwanie

Jeszcze przed wprowadzeniem podstawy pro-
gramowej wychowania przedszkolnego, która 

obejmuje przygotowanie do nauki języka obcego, 
zostałam poproszona o współpracę z prywatnym 
przedszkolem. Muszę przyznać, że godząc się na tę 
propozycję nie do końca byłam pewna, czy dobrze 
robię. W mojej głowie rodziło się pytanie, jak  zrobić  
to efektywnie? Jak pracować z dziećmi, które nie 
siedzą w ławce i nie piszą? Oczywiście na studiach, 
w kolegium językowym, miałam metodykę dziecięcą 
i pamiętałam najważniejsze aspekty takie jak: nauka 
przez zabawę, pracowanie na konkretach, kolorowe 
materiały, potrzeba ruchu czy polisensoryczność. Od 
razu przypomniałam sobie metodę TPR (Total Phy-
sical Response). Niemniej jednak było to dla mnie 
nie lada wyzwanie i całkiem nowa rola nauczyciela 
języka angielskiego.

Swoje poszukiwania inspiracji zaczęłam w Internecie. 
Natrafiłam na filmiki, które pokazują jak Brytyjczycy 
czy Amerykanie wyjeżdżający zagranicę (np. Chi-
ny) prowadzą tam zajęcia z dziećmi w wieku przed-
szkolnym. Nie używali oni języka ojczystego dzieci, 
a mimo to ich współpraca była płynna i efektywna. 
Widać było u lektorów zaangażowanie, a atmosfe-
ra na zajęciach była bardzo przyjazna. Dzieci bardzo 
aktywnie uczestniczyły w zajęciach, powtarzały nowe 
słowa i dobrze się bawiły. Postawiłam sobie za cel, 
aby jak najmniej używać języka polskiego  w czasie 
zajęć. 

Drugi krok, który poczyniłam, wymagający znacznie 
więcej pracy, to przygotowanie materiałów. Nie zde-
cydowałam się na korzystanie z gotowych książeczek. 
Na pewno to ułatwia pracę, aczkolwiek może prowa-
dzić do tego, że zajęcia stają się zbyt monotonne. 
Zaczęłam przygotowywanie materiałów od takich 
tematów jak przywitania, kolory, podstawowe pole-
cenia. itp. Ze względu na to, że dzieci muszą mieć 
konkret, a nie chciałam używać języka polskiego, za-
częłam tworzyć materiały wizualne. Tutaj polecam za-
kup laminarki wszystkim lektorom współpracującym 
z przedszkolami. Przygotowanie kart obrazkowych 

wymagało dużo pracy, ale tworząc je samodzielnie 
mogłam wybrać takie obrazki, które przyciągną uwa-
gę dzieci. Można również znaleźć wiele stron inter-
netowych,  z których wydrukujemy gotowe materiały, 
tzw. flashcards (np. www.anglomaniacy.pl, www.kids-
pages.com, www.English4kids.com). Służą nie tylko 
do prezentacji materiału,  można je również wykorzy-
stać do wielu zabaw językowych na wiele sposobów. 
Można je zrobić podwójne i mamy już gotowe gry 
memory, domino czy zabawę odszukaj pary. Można 
rozdać karty dzieciom, natomiast ich kopie zostawia-
my sobie i pokazując je przedszkolakom wywołujemy 
ich do powstania. Świetnie się  sprawdza do zaba-
wy kartami wędka na magnesy. Do kart doczepiamy 
spinacze i mali odkrywcy łowią karty i powtarzają 
słówka. 

Oprócz materiałów wizualnych kolejna niezbędna 
rzecz to piosenki i rymowanki. Wyszukiwałam je 
w Internecie i książeczkach dla dzieci. W dzisiejszych 
czasach  dostęp do materiałów jest olbrzymi, aczkol-
wiek nie wszystkie piosenki się nadają. Melodie, bar-
dzo rytmiczne i mające prosty tekst, bardzo łatwo za-
padają w pamięć, więc  to zawsze strzał w dziesiątkę. 
Kiedy byłam na etapie wybierania pierwszych piose-
nek, mój syn był w wieku przedszkolnym i sprawdzał 
się jako krytyk. Faktycznie piosenki, które podobały 
się jemu, przypadały także do gustu dzieciom. Dla 
mnie idealnym rozwiązaniem okazało się nie samo 
odtworzenie dźwiękowe piosenki, ale wyświetlenie 
teledysku – filmiku z portali internetowych, takich 
jak YouTube. Technologia w dzisiejszych czasach jest 
nieodzowna w nauczaniu. Jest to coś, co przyciąga 
uwagę naszych uczniów małych i większych, więc jak 
najbardziej polecam skorzystanie z niej. 

Przygotowawszy materiały, z dużą torbą, pacynkami 
pod pachą oraz przyjaznym nastawieniem zaczęłam 
prowadzić zajęcia. Byłam zachwycona tym, jak dzie-
ciaki szybko chłoną wiedzę i jak wspaniale współ-
pracują. Spiralne powracanie do znanego słownic-
twa, zmienny rytm pracy, różnorodność aktywności 
przynosiło efekty. Oczywiście zwracałam uwagę na 
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to, co dana grupa lubi najbardziej i dostosowywałam 
do niej pracę na zajęciach. Pamiętałam również, że 
dzieci w wieku przedszkolnym potrzebują motywacji, 
więc obserwowałam, czy oby dana aktywność już ich 
nie nudzi. Wprowadzałam również elementy rywali-
zacji, co doskonale działało na ich zaangażowanie na 
zajęciach oraz nagradzałam ich postępy.

Najmłodsi uczniowie są bardzo wymagający i bardzo 
szybko orientują się jakie jest nasze nastawienie do 
nich i naszej pracy. Jeśli ktoś będzie prowadził takie 
zajęcia z konieczności i nie czuje się w tym dobrze, 
ani nie przykłada się do zajęć, szybko spotka się 
z niezadowoleniem swoich uczniów i nie doprowadzi 
to do spektakularnych efektów. Ale jeżeli podejdzie-
cie do tego, tak jak trzeba – satysfakcja zarówno 
wasza jak i rodziców i dzieci gwarantowana.

Pracuję jako nauczyciel 12 lat, nauczałam uczniów 
w różnym wieku. Przedszkolaki okazały się najbar-
dziej wymagające, ale również  najbardziej wdzięcz-
ne. Zawsze wydawało mi się, że najlepiej pracuje mi 
się z uczniami starszymi, ale okazało się, że praca 
z maluchami daje niesamowitą satysfakcję. Mam 
również możliwość obserwowania postępów przed-
szkolaków w klasach wyższych, gdyż nauczam tak-

że w oddziałach I-III. Wtedy dostrzegam wyraźnie 
efekty swojej pracy, dzięki temu mogę poszerzać 
materiał pierwszego etapu edukacyjnego i w kolej-
nym dzieciom jest łatwiej. Zachęcam wszystkich na-
uczycieli, którzy mają wątpliwości, tak ja je miałam 
- podejmijcie próbę, być może okaże się, że będzie-
cie czerpać z tej pracy mnóstwo satysfakcji, czego 
gorąco życzę!

Bibliografia
Komorowska H. (2005), Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwo 
Fraszka Edukacyjna, Warszawa. 
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Nauczycielka języka angielskiego z trzynastoletnim stażem. 
Obecnie pracuje w Szkole Podstawowej w Kijach oraz prowa-
dzi zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży..
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Agnieszka Wojciechowska

Moje pierwsze doświadczenia z językiem angielskim 
w przedszkolu

Z warsztatu nauczyciela

Potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci w wieku 
przedszkolnym wymagają zastosowania odpo-

wiednich metod, materiałów oraz twórczego podej-
ścia w prowadzeniu zajęć, również tych z języka an-
gielskiego. W podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego nie uwzględniono zakresu wiedzy, 
jaką ma opanować dziecko, nacisk położony jest na 
rozbudzanie świadomości językowej oraz budowanie 
pozytywnej motywacji do dalszej nauki. Obecnie ob-
niża się wiek, w którym dzieci zaczynają swoją przy-
godę z językiem obcym. Uczę języka angielskiego 
w przedszkolu drugi rok, zajęcia prowadzę z dziećmi 
5- i 6-letnimi. 

Program, na którym pracowałam w ubiegłym roku 
to „Angielski dla starszaków” wydawnictwa WSiP. 
W przewodniku dla nauczyciela znajduje się szcze-
gółowy rozkład materiału oraz gotowe scenariusze 
zajęć. Płyta CD zawiera piosenki, wierszyki i rymo-
wanki. Piosenki są wesołe, proste, łatwo wpadające 
w ucho, dzieci chętnie się ich uczyły i śpiewały. Po-
stacią przewodnią jest miś Eddie. 

Obecnie pracuję na programie „Kolorowy start” 
wydawnictwa MAC Edukacja. Wyposażenie na-
uczyciela to przewodnik metodyczny, historyjki 
i karty obrazkowe oraz 2 płyty CD zawierające 
piosenki, wierszyki i zabawy. Dla dzieci są karty 
pracy i wyprawka. Przewodnik dla nauczyciela 
zawiera gotowe scenariusze zajęć, są one prze-
widziane na 2 lekcje tygodniowo. 

Długość zajęć z języka obcego w dużej mierze 
jest uzależniona od możliwości dzieci. W gru-
pie 5-latków, i 6-latków, gdzie prowadzę zajęcia, 
trwają one 30 minut raz w tygodniu, w związku 
z czym czasami z dwóch scenariuszy wybieram 
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treści na jedne zajęcia. W czasie zajęć staram 
się, żeby poszczególne ćwiczenia oraz zada-
nia były krótkie. Niezbędna jest również częsta 
zmiana rodzaju aktywności dzieci, częste po-
wtórki i utrwalanie już wprowadzonych treści. 
W miarę możliwości powracam do wcześniej 
zrealizowanego materiału. 

Zajęcia językowe które prowadzę, odbywają się 
w sali, w której dzieci mają zajęcia przewidziane 
programem wychowania przedszkolnego, dzięki 
temu mam do dyspozycji różne zabawki. Ponad-
to korzystam z kolorowych plakatów z ilustracja-
mi historyjek (story posters), kart obrazkowych 
(flashcards), płyt CD, zawierających piosenki 
i wierszyki, a także z podręcznika i kart pracy.

Zajęcia zawsze zaczynam i kończę piosenką, 
śpiewaną wspólnie z dziećmi. Podczas zajęć za-
wsze zaczynam od najprostszych słów i zwro-
tów, ponieważ przestrzeganie zasady stopnio-
wania trudności jest koniecznym warunkiem 
efektywnego prowadzenia procesu kształcenia. 
Polecenia wydaję po angielsku, dzieci szybko je 
opanowują i po kilku zajęciach doskonale wie-
dzą, co mają robić. 

Często w nauce angielskiego korzystam z pio-
senek. Zawsze demonstruję ruch związany z pio-
senką. Dzieci zwykle najpierw go naśladują, 
a potem włączają się ze słowami. Zachęcam 
dzieci do śpiewania, ale nie zmuszam do uczest-
niczenia w piosenkach. Czasami zaśpiewanie 
ulubionej piosenki jest nagrodą za dobre wyko-
nanie pracy.

Co kilka zajęć puszczam dzieciom nagrane hi-
storyjki. Przedszkolaki bardzo je lubią. Przed 
rozpoczęciem słuchania wyciszam dzieci. Hi-
storyjki są tylko i wyłącznie w języku angiel-
skim, w czasie słuchania pokazuję dzieciom 
odpowiednie ilustracje. Po wysłuchaniu zawsze 
omawiamy daną historię, dzieci świetnie sobie 
radzą i mimo, że nie znają wszystkich słów, to 
wyłapują sens z kontekstu. Historyjki są też do-
skonałym środkiem pozwalającym przyswajać 
język dzięki powtórzeniom. 

Na każdych zajęciach korzystam z kart obraz-
kowych, rozkładam je na dywanie i używam 
podczas wprowadzania nowych słów, do powta-
rzania słownictwa oraz w ćwiczeniach dodatko-
wych. 

Oto przykłady ćwiczeń i zabaw, jakie stosuję:

Nauczyciel próbuje zgadnąć, co jest na karcie, 
którą widzą dzieci. Dzieci muszą zrozumieć, co 
mówi nauczyciel i zareagować:  Yes!/No!.

Dzieci siedzą w kręgu, na dywanie leżą karty, na 
polecenie odwracają się, nauczyciel chowa jed-
ną kartę. Dzieci ponownie się odwracają i zga-
dują, której karty brakuje.

Nauczyciel prawidłowo lub błędnie, za pomo-
cą znanych dzieciom słów, nazywa wskazywane 
przedmioty. Dzieci oceniają poprawność wypo-
wiedzi używając słów yes/no, true/false.

Zapamiętywanie kolejności obrazków.

Rozpoznawanie przedmiotów ukrytych w wo-
reczku.

Głuchy telefon.

Nauczyciel podaje kategorię wyrazów, a dzieci 
wymieniają należące do niej nazwy przedmio-
tów.

Nauczyciel wydaje polecenia znane z wcześniej-
szej nauki, poprzedzone zwrotem Simon says. 

Dzieci otrzymują obrazki i siadają w kole. Na-
uczyciel wypowiada dwa wybrane słowa, a dzie-
ci, którym zostały one przypisane, zamieniają 
się miejscami.

Każde zajęcia kończą się wykonaniem przez 
dzieci ćwiczenia w podręczniku lub karcie pra-
cy. Są one dla mnie informacją zwrotną, czy 
dzieci zapamiętały to, czego się uczyliśmy na 
zajęciach. Poprzez kolorowanie, łączenie, za-
znaczanie przedszkolaki utrwalają poznane 
słownictwo. Dzieci bardzo lubią ćwiczenia z wy-
korzystaniem naklejek (w kartach pracy „Ko-
lorowy start” są takie ćwiczenia). Czynnikiem 
uatrakcyjniającym zajęcia językowe są techniki 
multimedialne. Staram się korzystać z nich tak 
często, jak tylko mogę, bo dzieci bardzo lubią 
bajki i filmiki, szczególnie te związane ze zga-
dywaniem.
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Pracuje w Przedszkolu nr 4 w Krośnie Odrzańskim jako na-
uczyciel wychowania przedszkolnego oraz  jako nauczyciel 
języka angielskiego w Przedszkolu nr 4 i w Przedszkolu nr 2. 
Obecnie skupia się na rozwijaniu, kompetencji dotyczących 
nauczania języka, doskonaleniu własnych umiejętności, pla-
nuje w obecnym roku szkolnym zdać egzamin FCE



Z warsztatu nauczyciela

Agnieszka Kapszewicz

„Uczę angielskiego w przedszkolu. 
A ty jakie super moce posiadasz?”

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu to 
niewątpliwie wyzwanie dla nauczycieli przed-

szkola. Niejednokrotnie sami nauczyciele potrze-
bowaliby posiąść tę tajemną moc mówienia w tym 
obcym języku nowożytnym. Problemowi temu wy-
chodzi naprzeciw Akademia im. Jakuba z Paradyża 
w Gorzowie Wielkopolskim, która w styczniu tego 
roku wypuściła spod swych skrzydeł pierwszych ab-
solwentów studiów podyplomowych: „Język angielski 
dla nauczycieli przedszkola”.

Nauczycielki kończące studia, w tym także ja, zapo-
znały się z metodyką nauczania języka angielskiego, 
z literaturą dziecięcą w tymże języku i gramatyką 
języka angielskiego. Rozwinęłyśmy takie umiejęt-
ności, jak: czytanie ze zrozumieniem, słuchanie, pi-
sanie i mówienie w języku angielskim. Odbierając 
dyplom ukończenia studiów podyplomowych nie je-
steśmy jednak jeszcze w pełni uposażone do pełnie-
nia funkcji lektora języka w przedszkolu, wymaga się 
od nas potwierdzenia umiejętności językowych w po-
staci zdobycia certyfikatu językowego na poziomie 
B2. Wszystkie te kryteria wymagane są prawem od 
wychowawców, pedagogów, którzy w prosty, przy-
stępny  sposób maja zapoznać dzieci w wieku przed-
szkolnym (3-7 lat) z podstawowymi zwrotami, 
słowami, rymowankami i piosenkami w języ-
ku angielskim.

Oczywistym jest, ze nauka języka obcego po-
winna rozpocząć się jak najwcześniej i słusz-
nym jest inicjowanie tego kontaktu właśnie 
w przedszkolu. Bardzo dobrym rozwiązaniem 
jest również zatrudnienie w roli lektora-na-
uczyciela języka angielskiego nauczycieli 
przedszkola. Bo któż jak nie wychowawca 
ma najlepszy kontakt z grupą, zna imiona 
i zdolności nauki wszystkich dzieci, zwraca 
uwagę na postępy i rozwój wychowanków? 
Wreszcie, to właśnie nauczyciel przedszko-
la diagnozuje umiejętności przedszkolaków 
przed pójściem do szkoły podstawowej.

Pytanie: Jak dobrze wprowadzać język angielski 
dzieciom, które niejednokrotnie w ojczystym języku 
mówią niepoprawnie? Z przeprowadzanych przeze 
mnie zajęć wynika, iż dzieci w wieku 4 lat, z taka 
grupą pracuję i realizując podstawę programową 
wychowania przedszkolnego wprowadzam język 
angielski, nie mają kłopotów z powtarzaniem słów 
w tym języku, łatwo przyswajają piosenki i rozumie-
ją podstawowe polecenia. Sekret niewątpliwie tkwi 
w tzw. „śpiewności” języka angielskiego, ale także 
w metodyce nauczania. Realizując bieżące tematy, 
takie jak pogoda, pora roku, przyroda – wplatam 
słownictwo angielskie. Co więcej codziennie wyda-
ję moim Żukom (nazwa grypy) polecenia: „one, two, 
three look  at me!” lub „Let’s go to the bathroom”, 
„Sit down please”. W czasie wolnym: przed jedze-
niem, przed zajęciami, przed przyjściem rodziców po 
odbiór dzieci stawiam im pytanie: „Are you happy or 
sad?” Dzieci odpowiadają „I’m happy, happy happy!” 
Dzięki  współpracy z przychodzącym do przedszko-
la lektorem języka angielskiego i dostępowi do na-
uczanych podczas lekcji językowych  piosenek, mogę 
je utrwalać w tzw. „międzyczasie”- są to zazwyczaj 
‘active songs’- opatrzone ruchem, łatwe do śpiewa-
nia i zapamiętywania. Ponadto myjąc zęby czy ręce 
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wprowadzam nazwy kierunków i części ciała (brush 
your teeth, up, down, hands, cheeks, tongue). Czyn-
ności te rozpoczynamy na hasło „Ready, steady go!”.

Niezwykle pomocne w zapamiętywaniu nowych słó-
wek jest ich korelowanie z tematyką zajęć prowa-
dzonych w przedszkolu, co muszę podkreślić, nie-
stety nie jest zachowane w programach nauczania 
języka angielskiego dostępnych w wydawnictwach 
językowych na rodzimym gruncie. Najbardziej słusz-
nym w tym wypadku jest tworzenie przez nauczycieli 
przedszkola innowacji oraz programów autorskich. 

Dobrym rozwiązaniem jest także praca oparta na 
programie powszechnej dwujęzyczności „Baby beat-
les. Dwujęzyczne dzieci”, którego autorką jest Claire 
Selby1. Szkolenie pod znamiennym tytułem „nauka 
języka angielskiego razem z dziećmi w przedszkolu” 
oraz pomoce dydaktyczne do realizacji programu są 
dostępne w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym  
mieszczącym się przy ul. Łokietka 23 w Gorzowie. 

1   www.dwujezycznedzieci.pl 

Wiem, ze program ten jest realizowany w Przedszko-
lu Miejskim nr 23 w Gorzowie, gdzie pomaga na-
uczycielom nie mającym pełnych kwalifikacji języko-
wych realizować punkt XVI podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego „Przygotowanie dzieci 
do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”. 
Zachęcam do zapoznania się z celami tego progra-
mu. Być może nauka języka okaże się równie łatwa 
dla nauczycieli jak dla dzieci? Czego serdecznie so-
bie i pozostałym kolegom i koleżankom „po fachu” 
życzę.

INSPIRATOR 2017/1 19

A G N i E S Z k A  k A P S Z E W i C Z 

Magister, nauczyciel mianowany Przedszkola Miejskiego nr 22 
w Gorzowie Wlkp. Zainteresowania: muzyka, eksperymenty 
badawcze, ekologia i ostatnimi czasy język angielski :)
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Z warsztatu nauczyciela

Anna Teresa Roman

Jak łatwo nauczyć przedszkolaka  
języka angielskiego metodą helen Doron

Na początku mojej praktyki nauczycielskiej mia-
łam okazję uczyć dzieci w wieku od 2,5 do 6 

lat. Wtedy to zostałam zapoznana z metodą Helen 
Doron, którą się zafascynowałam. Wcześniej nawet 
do głowy mi nie przyszło, że jest możliwym uczyć  
języka obcego tak małe dzieci. Po zastosowaniu tej 
metody w uczeniu języka angielskiego między inny-
mi mojej własnej córeczki, która w momencie rozpo-
częcia nauki miała 2,5 roku, stwierdzam, że jest to 
możliwe. Co więcej, po 10 latach zaobserwowałam 
u własnego dziecka, że położony u niej tak wcześnie 
fundament języka angielskiego zaowocował tym, że 
nie ma ona w szkole najmniejszych problemów z jego 
nauką. Wręcz przeciwnie. Bez mojej jakiejkolwiek 
pomocy opanowuje materiał celująco. Pamiętam, że 
moja córka po zajęciach prowadzonych metodą He-
len Doron, używała w naszych rozmowach poznane 
struktury z języka angielskiego równie swobodnie 
jak z języka polskiego. Stosowała je odpowiednio 
do sytuacji, a nawet przy ich użyciu potrafiła żarto-
wać i zamiast powiedzieć I’m Agnieszka., mówiła I’m 
a cat,, lub Jesteś a rabbit. Nie, ty nie jesteś a rabbit. 
It is a mama. Trzyletni Paweł z jej grupy, kiedy miał 
powiedzieć „I’m Paweł”, powiedział „I’m a strażak”. 
To dowodzi, że  maleńkie dzieci uczą się obcych ję-
zyków z łatwością.

Dzięki metodzie Helen Doron można nauczyć dzieci 
mówić po angielsku skutecznie i bezstresowo. Jest 
ona oparta na naturalnym sposobie, w jaki dzieci uczą 
się rodzimego języka od swoich rodziców i ludzi ich 
otaczających (Doron 1993). W rzeczywistości nasze 
maleństwa uczą się mówić zanim zaczną chodzić do 
szkoły. Patricia Kuhl z Uniwersytetu w Waszyngto-
nie twierdzi że, u dzieci w wieku około 12 miesięcy 
pierwsze słowa zastępują gaworzenie.  (Newsweek 
1996:57). Kiedy dzieci mają 3 lata potrafią mówić, 
a w wieku 5-6 lat zaczynają czytać i pisać. Dzieci 
uczą się rodzimego języka z zasłyszanych zwrotów 
czy struktur gramatycznych powtarzanych na okrą-
gło, bez końca. Na długo wcześniej zanim zaczną 
mówić rozumieją co się do nich mówi. Kiedy się do 

nich zwracamy bardzo często przybieramy specjal-
ny ton, jak również melodię. Według opinii Anne 
Fernald, psychologa z Uniwersytetu w Stanford, ten 
specyficzny sposób mówienia przyspiesza proces łą-
czenia wyrazów z przedmiotami, które one oznaczają 
(Time:10.02.97:56). Naukowcy z New York Columbia 
Presbyterian  Medical Centre są zdania, że dziecko 
zaczyna uczyć się języka już w łonie matki, słysząc 
wypowiadane przez nią zwroty czy melodię odpo-
wiednich struktur językowych (Wprost 10.06.2001:95). 

Bazując na naukowych tekstach, jak i na własnych 
doświadczeniach, Helen Doron wypracowała meto-
dę uczenia dzieci w środowisku dla nich przyjaznym, 
tworzącą naturalne sytuacje, w których wchłaniają 
one nowy język mimowolnie i ze swobodą. Według 
niej grupy powinny liczyć maksymalnie 8 osób. Spo-
wodowane jest to tym, iż dzieci mają różny poziom 
zdolności, motywacji czy pewności siebie. W grupie 
25 osobowej słabsze dzieci zostają w tyle. Kluczowa 
umiejętność mówienia nie może być wtedy należycie 
praktykowana z powodu zbyt dużej liczby uczniów 
(Doron: 1993). Tym niemniej nie należy się zrażać. 
Powinno się zwracać do dzieci po angielsku cały 
czas. Miałam przypadki, kiedy dzieci same prosiły, 
aby ciągle mówić po angielsku. Bardzo im się to po-
dobało. 

Na etapie uczenia małych dzieci bardzo ważna jest 
współpraca z rodzicami, którzy w domu powinni 
puszczać dzieciom raz lub dwa razy dziennie pod-
czas zabawy, ubierania się czy jedzenia dołączone 
do książeczek płyty z piosenkami i rymowankami. 
Jest to metoda na opanowywanie nowego języka 
w sposób pasywny. Znaczenia nagranych wypowiedzi 
uczone są przez zabawy, odgrywanie ról, kolorowa-
nie w czasie zajęć. Wtedy uaktywniane jest rozumie-
nie, jak i mówienie. Jestem pewna, że moja córka nie 
opanowałaby w efektywny sposób języka, gdybym 
sama nie włączała jej płyty z nagraniami każdego 
dnia w domu. Mogłam wtedy zauważyć, że powtarza-
ła zasłyszane słowa, śpiewała piosenki, recytowała 
wierszyki lub ich fragmenty. Zaobserwowałam też, że 
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nauka języka angielskiego u dzieci nie słuchających 
płyt w domu przynosi znacznie słabsze rezultaty.

Kiedy prowadziłam zajęcia za każdym razem, gdy 
dziecko coś powiedziało lub zrobiło, było nagradza-
ne przeze mnie pozytywnym wzmocnieniem typu: 
very good, very well, fantastic, lovely, etc. Tworzy-
łam sytuacje na miarę ich możliwości, w  których 
odnosiły sukcesy. Dzięki temu dzieci stawały się 
bardziej pewne siebie i chętniej brały udział w za-
jęciach. Podstawą wysokiej motywacji u dziecka jest 
odnoszony przez nie sukces, który niesie ze sobą od-
prężenie i radość z uczenia się. Nauczyciel nie po-
winien przymuszać do mówienia. Każdy robi postępy 
we własnym rytmie. Zostało dowiedzione, że dzieci 
uczą się mimowolnie ze słyszenia i prędzej czy póź-
niej zaczną mówić. 

Treści prowadzonych zajęć metodą Helen Doron do-
tyczyły otoczenia dzieci, więc były dla nich ciekawe. 
Starałam się zakończyć  dobrą zabawę zanim dzieci 
zaczną się nudzić, aby opuszczały zajęcia z niedo-
sytem. Nie jest dobrze spędzić zajęcia kręcąc się 
wokół jednego tematu.  Ważne jest przygotowanie 
wielu krótkich aktywności. Każda z nich nie powinna 
trwać dłużej niż kilka minut i odnosić się do wielu 
treści w czasie jednych zajęć (25% nowych pomie-
szanych z wcześniej już poznanymi). W ten sposób 
dzieci nie miały czasu na nudę. Podobnie maluchy 
budują znajomość języka rodzimego. Dbałam zawsze 
o przygotowanie sobie dokładnego planu lekcji, lecz 
nie trzymałam się go kurczowo. Starałam się wyczu-
wać potrzeby dzieci i do nich się dostosować. To 
dziecko jest głównym podmiotem zajęć, a nie plan 
lekcji przygotowany przez nauczyciela. Należy uwie-
rzyć, że dziecko uczy się języka. Jeśli zauważałam, 
że jakiś uczeń robił mniejsze postępy od innych nie 
dawałam mu tego odczuć. Nie chciałam, żeby dzieci 
czuły się testowane. Nasza wiara w to, że dziecko 
jest dobre i inteligentne będzie owocować stokrot-
nie i nawet jeśli rodzic wątpi w zdolności własnego 
dziecka powinniśmy je bronić pod tym względem 
i wykazywać, że jest inaczej.  Jako osoba nauczająca 
starałam się robić to z entuzjazmem sama znajdując 
w tym radość i odprężenie. 

Jeszcze raz podkreślę, że wspomniana metoda jest 
skuteczna przede wszystkim dzięki codziennemu 
słuchaniu płyt dołączonych do kursu. Po pierwszym 
roku nauki dzieci znają 950 słów w kontekście, 22 
piosenki i powinny intuicyjnie stosować czasy Pre-
sent Simple i Present Continuous. 

A oto kilka głównych zasad zalecanych w metodzie 
Helen Doron (2002):

• Dzieci siadają w kole na poduszkach w wyście-
lonym dywanem pomieszczeniu i nauczyciel 
zaczyna od zadania pytania, czy słuchały płyty 
codziennie. W przypadku, gdyby jakieś dziecko 
nie praktykowało w domu odsłuchu, nauczyciel 
powinien skontaktować się z rodzicami, żeby wy-
tłumaczyć im jak wielką wagę odgrywa słuchanie 
płyty. 

• Wprowadzamy aktywność zachęcającą każde 
z dzieci do mówienia, na przykład: What is your 
favourite colour? -My favourite colour…

• Aktywności siedzące i stojące powinny się prze-
platać na przemian.

• Podczas każdej lekcji powinny być śpiewane co 
najmniej dwie piosenki. Dobrym pomysłem jest 
kończenie lekcji piosenką. To daje dzieciom po-
czucie szczęścia i czyni je radosnymi.

• Jeśli zbliżamy się do końca zajęć i mamy trochę 
wolnego czasu, możemy go wypełnić dodając ja-
kąś kolorowankę albo więcej komend do Please 
Game lub śpiewając więcej piosenek.

• Podczas każdych zajęć używamy pomoce typu 
obrazki lub zabawki odnoszące się do naucza-
nej rzeczywistości a także stosujemy gry, zabawy, 

pląsy i odgrywanie scenek.

Doświadczenie jakie zdobyłam prowadząc zajęcia 
metodą HELEN DORON przekonało mnie, że dzie-
ci w wieku przedszkolnym szybko przyswajają sobie 
słowa oraz treści piosenek i bajek w języku obcym. 
A zdobyte podstawy w wieku przedszkolnym wpły-
wają na pozytywny stosunek emocjonalny do uczenia 
się jego w następnych latach. Zachęcam do bliższe-
go zapoznania się z tą metodą.

Bibliografia:
Begley S. (1996), Your Child’s Brain, „Newsweek” 19 luty, s. 55-58.
Doron H. (1993), Teaching English to Infants and Primary School Children in 
Israel – A Special Project, „Educational Media International” September, 119-
123.
Doron H., Sarussi D. (2002), „English for All Children. Teacher Gide”, Copyri-
ght Helen Doron.
Doron H., Sarussi D. (2002), „More English For Infants. Teacher Gide”, Copy-
right Helen Doron.
Górecki P. (2001), Efekt Mocarta, „Wprost”, czerwiec, s. 94-95.
Nash M. (1997), Fertile Minds,  „Time” 10 luty, s. 51-58.

INSPIRATOR 2017/1 21

A N N A  T E R E S A  R O M A N 
Magister filologii romańskiej i angielskiej. Pracuje w Szkole 
Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Ciecierzycach jako na-
uczyciel języka angielskiego i francuskiego. Zainteresowania 
koncentrują się wokół doskonalenia się w metodach nauczania 
języków obcych.



Z warsztatu nauczyciela

Magdalena Witkowska

konkurs Języka Angielskiego  
„kids speak English”

Dnia 23.05. 2017 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim 
odbył się pierwszy Międzyprzedszkolny Konkurs 
Języka Angielskiego "Kids speak English" organizo-
wany przez Przedszkola Miejskie nr 6 i 18. Konkurs 
odbył się pod honorowym patronatem Akademii im 
Jakuba z Paradyża, którą reprezentowała pani dr Do-
rota Skrocka (Dziekan Wydziału Humanistycznego). 
W jury zasiadały wykładowczynie Akademii, które na 
co dzień pracują na anglistyce: dr Magdalena Wit-
kowska, dr Joanna Bobin oraz mgr Joanna Kordacz

-Krawczyk. Konkursowi przyglądały się również pani 
Renata Pliżga - Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu 
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, pani Iwona San-
cewicz - inspektor do spraw organizacyjnych przed-
szkoli z Wydziału Edukacji oraz pani Danuta Turłaj 
- konsultant do spraw edukacji przedszkolnej z Wo-
jewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie.

W zmaganiach językowych wzięło udział 9 dwuoso-
bowych drużyn reprezentujących gorzowskie przed-
szkola (Przedszkola Miejskie nr: 6, 7, 13, 17, 18, 23, 
27, 30 i 33). Dzieci rywalizowały w siedmiu konku-

rencjach, które miały na celu 
kształtowanie kompetencji języ-
kowych, tj. nabywanie umiejęt-
ności posługiwania się językiem 
obcym oraz doskonalenie umie-
jętności rozumienia ze słuchu. 
Zwyciężyła drużyna Przedszkola 
Miejskiego nr 17, drugie miejsce 
zajął zespół z Przedszkola Miej-
skiego nr 18, trzecie miejsce za-
jęło Przedszkole Miejskie nr 6. 
Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom i ich nauczy-
cielom.

INSPIRATOR 2017/1 22
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M A G D A L E N A  W i T k O W S k A 
Doktor, nauczyciel akademicki w Akademii im. Jakuba z Pa-
radyża w Gorzowie Wielkopolskim w Zakładzie Języka An-
gielskiego. Prowadzi zajęcia z zakresu dydaktyki języka an-
gielskiego oraz praktycznej nauki tego języka. Uczestniczy 
w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych 
oraz regularnie publikuje artykuły z zakresu pedeutologii oraz 
nauczania języków obcych.
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wybór - Bogna Ferensztajn

Nasze rekomendacje

Program eTwinning

Jeśli poszukujemy szansy na wspaniałą zabawę i 
naukę dla naszych przedszkolaków, to z pewno-
ścią chętnie sięgniemy po narzędzia oferowane 
w Programie eTwinning. 

eTwinning to program unijny, który promuje 
naukę języków obcych w niezwykle oryginalny 
sposób – poprzez autentyczny kontakt z rówie-
śnikami z innych krajów Unii Europejskiej. Tutaj 
dzieci otwierają się na świat i na inne kultury 
oraz wzmacniają poczucie pewności siebie, wła-
snej wartości i tożsamości narodowej. Współ-
praca ponad granicami odbywa się z wykorzysta-
niem technologii informacyjno-komunikacyjnych 
i obejmuje dzieci w wieku od 3 do 19 lat. 

Nauczyciel może skorzystać z bezpłatnego kursu 
internetowego pt. „Jak uczestniczyć w Progra-
mie eTwinning”, który przygotowuje nauczycieli 
do prowadzenia ciekawych międzynarodowych 
projektów z dziećmi.

Jęz y k i Obce w S zkole nr 1/20 15

Ten numer Języków Obcych w Szkole został całko-
wicie poświęcony nauczaniu języków na poziomie 
przedszkolnym. Znajdziemy tam bogactwo artyku-
łów na temat nauczania dzieci języków w różnych 
aspektach tego zagadnienia, napisanych przez czo-
łowych polskich i zagranicznych specjalistów od 
edukacji przedszkolnej. Gorąco zachęcam do lektu-
ry. Dostęp do tego numeru czasopisma jest darmo-
wy na stronie jows.pl.
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Wczesnoszkolne nauczanie języków 
obcych
Redakcja: Dorota Sikora-Banasik

Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji oferuje 
książkę „Wczesnoszkolne nauczanie języków obcych. 
Zarys teorii i praktyki”. Tytuł wskazuje, że książka jest 
adresowana do nauczycieli wczesnoszkolnych, jednak 
już w pierwszym zdaniu redaktor Sikora-Banasik odnosi 
się też do przedszkola. W całej książce znalazłam 53 od-
niesienia do nauczania języków obcych w przedszkolu, 
bo, jak podkreślają autorzy, na etapie przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym stosuje się podobne metody i techniki 
pracy z dziećmi.

Tell  it  again

„Tell it again. Storytelling handbook for primary English 
language teacher” pomoże nauczycielom języka angiel-
skiego w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej stać 
się mistrzami w czytaniu i opowiadaniu dzieciom bajek. 
Dzieci potrafią prosić dorosłych o wielokrotne czyta-
nie tej samej książeczki aż do znudzenia. Ale to dorosły 
jest znużony, nie dziecko! Oczywiście nauczyciel ma tę 
świadomość i cierpliwość, której czasem brakuje do-
mownikom, więc będzie odpowiadał na potrzebę dzieci, 
by wielokrotnie słyszeć ten sam tekst. Opowiadanie to 
jedno z najpotężniejszych narzędzi rozwoju językowego 
dzieci przed ich alfabetyzacją. Książka dostępna jest w 
formacie pdf na stronie teachingenglish.org.uk całkowi-
cie za darmo.

http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/
D467_Storytelling_handbook_FINAL_web.pdf 
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English learning areas in pre-primary 
classroom

Inną pozycją, jaką entuzjastycznie poleciłabym nauczy-
cielom przedszkola prowadzącycm zajęcia z języka an-
gielskiego jest prezentowana tu książka „English learning 
areas in pre-primary classrooms: an investigation of the-
ir effectiveness”. Książka oferuje szereg praktycznych 
wskazówek jak budować atrakcyjne, ciekawe, zachęcają-
ce i wygodne środowiska nauki języka angielskiego dla 
dzieci w edukacji przedszkolnej. Ogrom pomysłów orga-
nizację zajęć i wykorzystanie wartościowych lektur, jak 
na przykład nieśmiertelna opowieść o gąsiennicy Eric’a 
Carle’a „The very hungry Caterpillar” stanowią bardzo 
mocną stronę tej książki, dostępnej za darmo w forma-
cie pdf ze strony teachingenglish.org.uk

Język obcy w przedszkolu
Redakcja: Agnueszka Olczak

Książka “Język obcy w przedszkolu” to jedna z niewielu 
pozycji adresowanych wyłącznie do nauczycieli pracują-
cych z dziećmi w przedszkolu, jakie ukazały się ostatnio 
w Polsce. Przedstawia interkulturowy kontekst edukacji 
językowej dziecka, proces przyswajania języka obcego 
przez dzieci w wieku przedszkolnym, zasady edukacji 
językowej dzieci, wreszcie szczególną rolę i możliwo-
ści, jakie stwarza zastosowanie nowych technologii na 
zajęciach języka obcego w przedszkolu. Ta monografia 
jest ważnym głosem w dyskusji nad kształtem edukacji 
językowej w przedszkolu.

Książka dostępna jest za darmo na stronie: http://
www.language-garden.eu/cms/download.php?cat=10_
Deutsch&fi le=UZ%20podrecznik%20przedszkola-
ki_2011_06_14.pdf

https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/fi-
les/English%20learning%20areas%20in%20pre-primary%20
classrooms.pdf
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Wczesne pojęcia językowe. Poradnik 
dla nauczycieli.

Książka jest bogatym zbiorem praktycznych ćwiczeń ję-
zykowych rozwijających repertuar wczesnych pojęć ję-
zykowych ściśle związanych z późniejszą alfabetyzacją 
dzieci, równolegle w języku polskim i języku obcym (na 
przykładach języka angielskiego i niemieckiego) i jako 
taka stanowi nowość na rynku publikacji do zastosowa-
nia na zajęciach z dziećmi w przedszkolu. 

Książka, wydana przez Akademię im. Jakuba z Parady-
ża w Gorzowie Wielkopolskim, powstała we współpracy 
australijskiego logopedy i foniatry, polskich nauczycieli 
akademickich i kilkunastu nauczycieli przedszkola jed-
nej z lubuskich gmin, którzy osobiście przetestowali 
proponowane ćwiczenia w swoich grupach przedszkol-
nych oraz zaproponowali cały szereg własnych ćwiczeń 
poszerzających u dzieci słownictwo języka polskiego i 
obcego tak, aby łatwiej mogły nauczyć się czytać pisać 
i liczyć w dalszych etapach edukacyjnych.
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pierwsza encyklopedia 
 o dziecku i dzieciństwie

zapraszamy do przeglądania 
i współtworzenia!

www.ENcyklOpEdiAdZiEciNSTwA.pl


